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ETÄTÖIDEN TEKEMINEN

Koronapandemia mullisti elämämme keväällä 2020 – myös 
tapamme tehdä töitä. Asiantuntijatyön siirtyminen koteihin toi 
organisaatiot uuden ja osin tuntemattoman äärelle. Se käyn
nisti nopeasti myös keskustelun siitä, onko tuntemamme työ
elämä muuttunut lopullisesti. 

Nyt on näkyvissä pilkahduksia pandemian jälkeisestä 
arjesta. Rokotusten edetessä kysymykset työn paikka
riippumattomuudesta, joustavuudesta, johtamisesta ja yhtei
söllisyydestä tulevat organisaatioille ajankohtaisiksi. Kun 
pakottava syy etätyöhön poistuu, mitä opettelemistamme 
uusista työtavoista jää jäljelle? Millainen on se paljon puhuttu 
”uusi normaali”? 

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantun
tija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestäväm
pää yhteiskuntaa. Niin kuin muissakin organisaatioissa myös 
Swecolla oltiin koronan myötä uuden edessä. Siksi halusimme 
selvittää asiantuntijatyön nykytilaa sekä työntekijöiden odo
tuksia työtään kohtaan pidemmällä tähtäimellä.

Toteutimme keväällä 2021 yhdessä Terveystalon asian
tuntijoiden kanssa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli auttaa 
tunnistamaan niin kipukohdat kuin mahdollisuudet tulevai
suuden asiantuntijatyössä.

TUTKIMUS TAUSTAT Tutkimuksen kvantitatiivinen osuus toteutettiin  
30.4.–4.5.2021 internetpaneelilla, johon osallistui 
johtavassa asemassa olevia tai asiantuntijatyötä 
tekeviä vastaajia. Vastaajia oli kaikkiaan 1 009. 
Vastaajien taustatiedot on koottu oheiseen 
tilastografiikkaan.

Lisäksi toteutettiin kvalitatiivinen tutkimus 
syvähaastattelemalla yhteensä 13 työelämän 
asiantuntijaa (viittä Swecon asiantuntijaa ja 
kahdeksaa ulkopuolista). Tutkimuksen toteuttajana on 
toiminut Taloustutkimus. Tutkimuksen sisältö on 
suunniteltu Terveystalon ja Swecon yhteistyönä.

Teetetyn tutkimuksen lisäksi tässä raportissa 
hyödynnetään Swecon työntekijöiden näkemyksiä 
etätyöstä, joita kartoitettiin henkilöstökyselyllä.  
Kyselyyn on vastannut 1 443 swecolaista aikavälillä  
16.12.2020–8.1.2021.
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Itsestäänselvyys alkuun: tutkimus osoittaa, että koronapandemia 
lisäsi etätyön tekemistä merkittävästi. Reilut kolme neljäsosaa  
(78 %) vastaa etätyön lisääntyneen ja yli puolet vastaajista (51 %) 
tekee etätyötä viitenä päivänä viikossa.

Kokemukset ovat positiivisvoittoisia, sillä suurin osa vastaajista 
haluaisi tulevaisuudessakin tehdä etätöitä ainakin osan viikosta. 
Vastaajista 67 % on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 
korona aika on lisännyt etätyöhalukkuutta pandemian jälkeen. Etä
työhalukkuutta oli eniten pääkaupunkiseudulla sekä yliopisto ja 
korkeakoulutetuilla. 

Näkemys sopivasta etätyön määrästä tulevaisuudessa sen sijaan 
vaihtelee paljon. Viitenä päivänä viikossa etänä haluaisi työsken
nellä noin viidesosa (19 %) vastaajista, neljänä päivänä viikossa  
16 %, kolmena päivänä viikossa reilu viidesosa (23 %), kahtena päi
vänä vajaa viidesosa (19 %) ja yhtenä päivänä kymmenesosa (9 %) 
vastaajista. Vastaajista 14 % ei halua jatkossa työskennellä etänä.

Vähäisintä etätyöhalukkuus on kunta ja yhdistyssektorilla sekä 
kuljetus, huolinta ja liikennealalla. Kuntasektorilla toivottu etätyö
päivien määrä viikossa on keskiarvolta 1,7, yhdistyssektorilla runsas 
2,4 ja kuljetusalalla 2,1. Kaikkien vastaajien keskiarvo on 2,8.

Myös ikäjakaumassa nähdään eroavaisuuksia. Etätöistä 
 innostuneimmat ovat 41–50vuotiaita (toivottu etätyöpäivien määrä 
 viikossa 3,1). Vähiten etätyö kiinnostaa tutkimuksen iäkkäintä 
vastaaja  ryhmää: 60–65vuotiaiden toivottu etätyöpäivien määrä 
 viikossa on 2,3.

Etätyöloikka –  
mitä jäi käteen?

51 %
vastaajista tekee 
etätyötä tällä hetkellä  
5 päivää viikossa.

2,8
keskiarvo etätyöpäivien 
toivotulle määrälle  
viikossa.

Yli 80 % vastaajista haluaisi tehdä 
etätyötä pandemian jälkeenkin.



VASTAAJIEN TOIVOMA 
ETÄTYÖPÄIVIEN VIIKOITTAINEN  
MÄÄRÄ TULEVAISUUDESSA

5 työpäivää, 
19 %

4 työpäivää,  
16 %

3 työpäivää,  
23 %

2 työpäivää, 
19 %

1 työpäivä, 
9 %

ei lainkaan etätöitä,  
14 %

NÄKEMYS SOPIVASTA  
ETÄTYÖN MÄÄRÄSTÄ VAIHTELEE

MITÄ TÄSTÄ KAIKESTA PITÄISI AJATELLA?

Etätöitä on tehty pitkään, mutta monessa yrityksessä nor-
maali työn tekemisen tapa on pitkälti ollut toimistossa.  
Nyt se kyseenalaistettiin vähän kuin yön yli ja se toi ihan 
uudenlaisen tilanteen. Ei pelkästään teknisten valmiuksien 
osalta, vaan myös oman työn johtamisen ja tekemisen tavan 
kannalta.”

Hybridityön määrittelyssä on tärkeää tunnistaa työn, liiketoi-
minnan ja henkilökohtaisen elämän tarpeet. Tästä muotoutuu 
yksilöllinen työn tekemisen tapa, joka tukee myös työelämän 
ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista työtehtävän 
asettamissa rajoissa. Kaikkea ei voi tehdä etänä. Joustavuus 
on olennainen osa tulevaisuuden työelämää.”

 − SARI METSÄNEN, henkilöstöjohtaja, Sweco

Olemme siis vääjäämättömän muutoksen äärellä. Pandemian jäl
keen ei palata vanhaan vaan lähdetään rakentamaan uudenlaista, 
toimivaa hybridityöelämää. Tässä raportissa syvennymme hybridi
työn näkökulmiin, kuten (työ)hyvinvointiin, työyhteisöihin, toimi
tiloihin ja johtamiseen.

Olemme  
vääjää
mättömän 
muutoksen 
äärellä.
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Hybridityöllä tarkoitetaan työn tekemistä joustavasti paikasta riip
pumatta moderneja, digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Hybridityö
hön kuuluu työskentelypaikan vaihtaminen omien, tiimien ja organi
saation tarpeiden mukaan. Hybridityössä organisaatio osaa 
paik ka riippumattomasti johtaa yksilöitä ja tiimejä yrityksen kulttuu
riin sopivilla tavoilla, yhteisöllisyyttä vaalien.  

HYBRIDITYÖ TEHOSTAA AJANKÄYTTÖÄ

Työpäivän uusi jousto, 
rytmi ja itsensä johtaminen

54 %
kyselyyn vastanneista kokee, 
että etätyö on parantanut 
aikaansaamista työssä.

57 %
vastaajista kokee  
vapaaajan lisääntyneen 
etätyön myötä.

77 %
vastaajista kokee 
johtaneensa itseään 
tehokkaasti etätyössä.

67 %
vastaajista kokee, että 
keskeytyksiä on etänä 
vähemmän kuin toimistolla.

Tässä näkyy yksi hybridityön kirkkaimmista vahvuuksista – työn
tekijällä on uudenlainen vapaus johtaa omaa työtään joustavammin. 
Samalla muun elämän, vapaaajan ja perheen aikataulujen yhteen
sovittaminen on helpompaa. Moni myös kokee, että keskittyminen ja 
niin sanottu syvätyöskentely helpottuvat. 

Lisää 
vapautta 
työhön  
ja vapaa
aikaan!
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ETÄTYÖTÄ TEKEVIEN KOKEMUKSIA
n = 846

Parhaimmillaan etätyö tuottaa sellaisen töiden organisoin-
nin mallin, jossa ihmiset pystyvät yhdistämään yksilölliset 
tarpeet työn tekemiseen. Työtä tehdään siellä missä sitä on 
hyvä tehdä. Ihmiset pystyvät keskittymään ja saamaan 
paremman tasapainon työn ja muun elämän välille. Tässä 
kaikessa pitää tietenkin huomioida myös organi saatioiden 
tarpeet suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen, uusiutumi-
seen ja yhteisöllisyyteen.”

 − JARI HAKANEN, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Tutkimuksen mukaan vähintään päivän viikossa etätöitä tehneet 
ovat kokeneet johtaneensa itseään ja työtään onnistuneesti. Työn 
keskeytyksiä on vähemmän, vaikka työtä tehdään tiiviisti ja taukojen 
määrä on vähentynyt suurella osalla vastaajista. 

Tiivis työtahti ei silti välttämättä tarkoita kuormittavaa kiirettä, 
sillä aikaansaavuuden kokemus on lisääntynyt. Myös työhyvinvointi, 
motivaatio ja työpäivän jälkeinen energia on lisääntynyt työn inten
siivisyydestä huolimatta. Kokemukseen vaikuttanee vapaaajan 
määrän kasvu työmatkoista ja toimistorutiineista säästetyn ajan 
myötä. 

Työpäivän uusi jousto, 
rytmi ja itsensä johtaminen

Olen johtanut itseäni  
ja omaa työtäni onnistuneesti. 
 
Aikaansaaminen työssäni  
on lisääntynyt.  
 
Vapaaaikani määrä 
 on lisääntynyt.
 
Työpäiväni  
ovat pidentyneet.  
 
Työn määrä  
on lisääntynyt. 

Täysin samaa mieltä

32 % 

22 % 

22 % 

13 % 

9 % 

43 % 16 % 6 % 

3 % 11 % 

16 % 4 % 

32 % 

23 % 

32 % 

33 % 

21 % 26 % 30 % 9 % 

18 % 41 % 27 % 4 % 

Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

EOS

7TULEVAISUUDEN HYBRIDITYÖ



Onko  
sulla uusi 
vai vanha 
käsi?

Taidat 
edelleen 
jakaa 
näyttöä…

Sarilla on 
robotti
ääni.

Mun 
kamera  
ei toimi.

Kari taisi 
tippua 
linjoilta.

Kauhea 
kaiku ja 
ääni kuuluu 
viiveellä.

Kuuluuko 
mitään?

Laitatko 
mutelle, 
taustalla  
suhisee?

Kuulok
keista 
loppuu 
akku. 

Väsyttävät palaveriputket  
ja yhteisöllisyyden puute

Etätyössä on kuitenkin havaittavissa ihmisillä myös haasteita työn 
rytmittämisessä, tauottamisessa ja työstä irrottautumisessa. Tätä 
myöten on mahdollista, että koettu työn kuormittavuus saattaa pit
kässä juoksussa kasvaa. Kun kaikki yhteinen työ tehdään etänä, se 
näkyy väistämättä myös kalentereissa, kun ennen ovelta huikatut, 
nopeatkin asiat hoidetaan etäyhteyksin. Yksi suurimmista etätyön 
haasteista liittyy etäpalavereihin. Palaveriputki voi olla uuvuttava. 

Pandemian aikana 
etäpalaverit ja niiden 
kommervenkit ovat 
tulleet monelle 
meistä tutuiksi.

ETÄPALAVERI
BINGO
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Lähes 90 % tutkimuksen vastaajista koki etätyön lisänneen pala
vereiden määrää. Määrä, tauottomat kokousputket ja kokousten 
tarve pienienkin asioiden hoitamiseen korostui myös asiantuntija
haastatteluissa. 

Teams ja Zoomputkien lisäksi etätyön kääntöpuoli, josta 
olemme nähneet jo paljon keskustelua niin Suomessa kuin maail
malla, nousi isoon rooliin myös tässä tutkimuksessa. Työnteon 
hajaantuminen haastaa työyhteisöjä monelta suunnalta. 

On tärkeää ymmärtää virtuaalityön vinoumia. Koska se on 
asynkronista ja monikanavaista, ihmistä lähestytään monesta 
paikkaa, ja ikään kuin on monessa paikassa ja ajassa 
samaan aikaan. Aivoterveyden ylläpitäminen korostuu, ja toi-
saalta ihmisten vuorovaikutus. Kaipaamme kuitenkin ei-agen-
dallisia vuorovaikutuksen tapoja.” 

 − MIKKO DUFVA, tulevaisuusasiantuntija, Sitra

Tutkimukseen vastaajat kokevat haastaviksi asiakastapaamisten ja 
livekohtaamisten puutteen. Etenkin ideointi ja luova työ koetaan 
vaikeammaksi etänä. Myös arkipäiväisten asioiden läpikäynti ja rat
kaiseminen tuntuu helpommalta fyysisessä toimistoympäristössä. 
Vain vajaa kymmenes vastaajista ei ole kokenut minkään työtehtä
vän tai asian hoitamista erityisen haastavaksi etätyössä.

Etätyöhön siirtyminen on lisännyt viestinnän kanavia ja työkaluja. 
Sähköpostin lisäksi etäyhteystyökalut kuten Teams ja Zoom, yrityk
sen sisäinen intra ja viestisovellukset, kuten Slack voivat helpottaa 
hybridityötä merkittävästi – mutta vain, jos niitä ei ole liikaa ja niiden 
roolit arjessa ovat selvät.

Yrityksen yhteiset pelisäännöt  
(esim. 50 vs. 60 minuutin palaverit)  
mahdollistaisivat tauottamisen 
työpäivään.” 

 − nainen, 51–60 v.
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ETÄTYÖTÄ TEKEVIEN KOKEMUKSIA, n = 846

Palaverien määrä  
on vähentynyt. 

Kokemus yhteisöllisyydestä  
on vähentynyt.

3 % 

28 % 43 % 15 % 11 % 2 % 

11 % 20 % 39 % 27 % 

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

EOS

ENEMMISTÖ VASTAAJISTA KOKEE PALAVERIEN LISÄÄNTYNEEN  
JA YHTEISÖLLISYYDEN VÄHENTYNEEN ETÄTYÖN MYÖTÄ

Yhteisöllisyyden puute ei ole ongelma, jonka voi ratkaista pelkillä 
sisäisen viestinnän kanavilla. Tämä tutkimus osoittaa, että pande
mian väistyttyä huomion onkin kiinnityttävä etätyön ja sen sääntöjen 
ohella hybridityön toiseen puoleen, nimittäin lähityöhön: mitkä työ
tehtävät hoituvat parhaiten etänä, ja minkä ääreen työyhteisöt tai tii
mit haluavat kokoontua yhteen? Entä miten yhteisöllisyyttä ja yritys
kulttuuria rakennetaan hybridityössä, ja mikä on etätyön ja toisaalta 
lähityön rooli siinä?

Meillä on joka aamu ja iltapäivä kahvitaukosessio, jossa on 
mahdollista jutella kollegojen kanssa. Työhyvinvointiin on tar-
jolla etäpalveluita, jos alkaa kivi puristaa kengässä. Millään 
konstilla ei kuitenkaan olla onnistuttu yhteisöllisyyttä oikeasti 
tukemaan.”

 − mies, 41–50 v.

Pienten asioiden kysyminen ja tarkistaminen  
on vaikeutunut, kun ei voi huikata toimistossa 
tai lounaalla asiasta vaan täytyy etsiä vapaita 
rakoja kalentereista.” 

 − mies, 31–40 v.



Tutkimuksen korrelaatioanalyysi osoittaa, että jos kokemus yhteisöl
lisyydestä on vähentynyt, myös työmotivaatio kärsii. Työmotivaatiolla 
puolestaan on vaikutus kokemukseen aikaansaamisesta. Muodostu
valla kehällä voi olla ikäviä vaikutuksia.       

Yhteisöllisyys rakentuu yhteisten kokemusten varaan. Työyh-
teisöillä on paljon kokemusta siitä, miten tällaisten kokemus-
ten rakentaminen tapahtuu kasvokkain kohdatessa. Nyt 
samaa pitäisi rakentaa myös virtuaaliympäristöissä. Erilaiset 
virtuaalipelit, chatit ja muut yhteisöt ovat tästä hyviä esimerk-
kejä. Yhteisöllisyyden rakentaminen vaatii työyhteisöiltä ns. 
leikkisää aikaa, tapahtui se sitten kasvokkain tai virtuaali-
sesti. Vielä me emme välttämättä kauheasti innostu zoomien 
ja vastaavien hyödyntämisestä muuhun kuin suorittavaan 
työhön. Mutta ajattelen, että pikkuhiljaa tässä mennään 
eteenpäin.”

 − MIKKO DUFVA, tulevaisuusasiantuntija, Sitra

Olen aivan yksin.”
 − nainen, 41–50 v.
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58 %

25 %

Kaikki katseet 
johtamiseen

Hybridityössä johtajan tehtävä on olla vähän kuin  
coaching-roolissa.” 

 − MIKKO DUFVA, tulevaisuusasiantuntija, Sitra

Palautetta saa PALJON vähemmän, mikä ei ole hyvä.”

 − mies, 41–50 v.

Tulevaisuuden johtamisessa korostuu kommunikaatio, kuun-
telemisen ja positiivisen haastamisen taito sekä luottamuk-
sen rakentaminen. Ja sitten vastuiden ja tavoitteiden selkeys 
sekä johdonmukaisuus. Johtajan tehtävä on mahdollistaa 
koko joukkueen onnistuminen.

 − MARKKU VARIS, maajohtaja, Sweco

Hybridityön suurimmat mahdollisuudet, kuten joustava liikkuminen 
työn ja muun elämän välillä, sekä sen suurimmat haasteet, kuten 
tarve uudenlaisille keinoille luoda yhteisöllisyyttä, kytkeytyvät kaikki 
johtamiseen ja esihenkilötyöhön.

Tutkimuksen mukaan kokemus johtamisesta etäaikana on varsin 
valoisa. Kaikista vastaajista lähes kaksi kolmesta on kokenut, että 
esihenkilö ja työnantaja ovat onnistuneet auttamaan ja tukemaan 
etänä. Niistä, jotka eivät tee etätöitä, neljäsosa kokee samoin.

Tutkimus osoittaa, että hybridityö haastaa johtamisen ja johdet
tavien välisiä suhteita ja niiden rakentamista. Kohtaamisia on oltava 
tarpeeksi yli tiimirajojen ja aidon arvostamisen ja välittämisen kult
tuuria on kyettävä rakentamaan myös hybridiajassa. Haasteita tuo
vat myös työntekijän hyvinvointi, sitoutuminen ja yhteenkuuluvuus 
sekä luottamuksen rakentaminen ja itsensä johtamisen kulttuuri 
uudessa ajassa. Hybridityö mahdollistaa paikasta riippumattoman, 

ESIHENKILÖN JA 
TYÖNANTAJAN TUKI 
ETÄTYÖSSÄ

Kaikista vastaajista lähes  
kaksi kolmannesta on kokenut, 
että esihenkilö ja työnantaja 
ovat onnistuneet auttamaan  
ja tukemaan etänä. 

Niistä, jotka eivät tee etätöitä, 
vain neljäsosa kokee samoin.
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entistä tehokkaamman ja keskeytyksettömän työnteon. Se minimoi 
turhaa matkustelua ja liikkumista, joka mahdollistaa parhaiden teki
jöiden hyppäämisen paikasta riippumatta eri projekteihin ja tiimeihin.

Organisaatiotasolla hybridityö mahdollistaa osaajien liikku-
vuuden ja toisaalta rekrytointien paikkariippumattomuuden  
– osaajia voidaankin rekrytoida mistä päin vain – toisaalta se 
lisää kilpailua parhaista osaajista lokaalisti ja globaalisti, 
mutta avaa myös isoja mahdollisuuksia rekrytointien ja 
resurssien hankkimisen suhteen organisaatioille.”

 − JAAKKO SAHIMAA, organisaatiopsykologi,  
 Terveystalo

Tutkimuksen mukaan hybridityö vaatii tulevaisuudessa johtajilta 
entistä parempia sosiaalisia taitoja ja alaisilta itsensä johtamisen, 
aloitteellisuuden sekä oman työn kehittämisen taitoja. Tulevaisuu
dessa korostuu myös ongelmanratkaisukyky, muutoskyvykkyys sekä 
taito luoda yhteyttä ja kokea myötätuntoa.

Hybridityössä itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen korostuvat. 
Muutos kohti itseohjautuvuutta ei tapahdu itsestään. Tämä näkyy 
tutkimuksessa: vain vajaa kymmenes vastaajista ei koe kaipaavansa 
tukea oman työn johtamiseen. Tukea kaipaavat tarvitsevat sitä eni
ten ajanhallintaan ja priorisointiin. Esihenkilöiltä kaivataan yksilöl
listä tukea ja kahdenkeskistä aikaa. Swecon tekemä henkilöstöky
sely puhuu samaa kieltä: erityisesti tukea kaivattiin motivointiin, 
hyvinvointiin ja viestintään etänä. Esiin nousee myös luottamus, kes
kustelu, kiinnostus, rytmittäminen ja selkeät tavoitteet – näitä kaik
kia kaivataan. Myös palaverien määrään ja aikataulutukseen kannat
taa kiinnittää huomiota, sillä ajattelulle ja työstölle täytyy järjestää 
riittävästi aikaa.

Tutkimuksen mukaan hybridityö vaatii 
  tulevai suudessa johtajilta entistä 
parempia sosiaalisia taitoja ja alaisilta 
itsensä johtamisen, aloitteelli suuden sekä 
oman työn kehit tämisen taitoja. 

AJANHALLINTA

PRIORISOINTI

LUOTTAMUS

KESKUSTELU

KIINNOSTUS

RYTMITTÄMINEN

SELKEÄT TAVOITTEET

AIKATAULUTUS 

HYVINVOINNISTA   
HUOLEHTIMINEN

PALAVERIMÄÄRÄN  
HALLINTA

TYÖSTÖ- JA AJATTELU - 
AJAN RAUHOITTAMINEN

MIHIN APUA JA TUKEA 
KAIVATAAN?
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Tulevaisuuslukutaidolla 
menestykseen

Tutkimuksen asiantuntijahaastatteluissa korostuu organisaatioiden 
kova tarve fiksuun tulevaisuuslukutaitoon, muutoskyvykkyyteen ja 
epävarmuuden sietämiseen. Strategiaa pitää lähestyä skenaarioiden 
kautta. Rohkea kokeiluhenki ja pilotoinnit auttavat koeponnistamaan 
hyvät käytännöt ja tunnistamaan mahdolliset kipukohdat.

Millainen organisaatiomalli sitten tukee muutoskyvykkyyttä? 
Asiantuntijahaastatteluiden mukaan tämä ei ole lainkaan itsestään
selvää eikä yksittäistä  ”voittajareseptiä” tunnisteta. Kommunikaatio, 
johtaminen ja tiedonkulku koetaan tärkeiksi. Yhteistyökumppanei
den hyödyntäminen, henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja asiakas
keskeisyys korostuvat. Hierarkia on sen sijaan vaikeampi kysymys. 
Toisaalta asiantuntijat peräänkuuluttavat matalaa hierarkiaa, toi
saalta selkeitä vastuutuksia ja sisäistä tehokkuutta.

Organisaatio muodostuu organisaation jäsenistä, niin sikäli 
jäsenten mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen organisaa-
tio on rakenteeltaan ja käytännöiltään, se on hirveän tärkeää. 
Ja palataan jälleen myös tulevaisuuslukutaitoon. Vaikka oli-
simme tottuneet johonkin tietynlaiseen tapaan tehdä asioita, 
niin se ei välttämättä ole paras mahdollinen tapa. On sallittua 
ja mahdollista myös haastaa totuttuja tapoja.” 

 − Anonyymi kommentti asiantuntijahaastatteluista

Kommunikaatio, johtaminen, tiedonkulku, 
yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen, 
henkilöstön vaikutusmahdollisuudet sekä 
asiakaskeskeisyys tukevat organisaation 
muutoskyvykkyyttä.



Strategiatyössä pitää uskaltaa tehdä asioita, jotka voivat jäl-
keenpäin katsottuna näyttää epätehokkaalta toiminnalta. Ne 
ovat kuitenkin välttämättömiä, koska täytyy pystyä olemaan 
reagointiherkkä ja nopea muuttamaan suuntaa tarvittaessa.” 

 − Anonyymi kommentti asiantuntijahaastatteluista

Vaikka paine muutokselle on kova, moni käytäntö muuttuu hitaasti. 
Asiantuntijat arvioivat, että työn paikkariippumattomuuden myötä on 
mietittävä sen vaikutuksia työsopimuskäytäntöihin. Myös ali
hankintojen, kumppanuuksien ja verkostojen oletetaan lisääntyvän.  

Varmaan sekin kehitys jotenkin jatkuu, että perinteinen työ ja 
alustatalous tai keikkatyyppinen työ lähestyvät toisiaan. Voi-
sin kuvitella, että tulevaisuudessa yhä useampi ihminen tekee 
jonkinlaista komboa näistä. Ei hybridiä ainoastaan työpaikka-
mielessä, vaan myös työsopimusluonteisessa mielessä.” 

 − Anonyymi kommentti asiantuntijahaastatteluista

Rohkea 
kokeilu
henki ja 
pilotoinnit 
auttavat 
koe ponnis
tamaan 
hyvät 
käytännöt.



Kotona, toimistolla  
vai kotitoimistolla

Yksi iso, avoin kysymys kuuluu mitä toimitiloille tapahtuu 
 tulevaisuudessa? Tyhjenevätkö pääkonttorit? Missä toimistot ylipää
tään sijaitsevat? Miten etätyön joustavuuteen tottuneet työntekijät 
saadaan houkuteltua takaisin toimistoille – kuntosaleilla, spalla tai 
kotikonttoria paremmalla ergonomialla ja teknologialla? 

Tulevaisuudessa hybridityössä tulisi toimistolla olla jotain sel-
laista mitä kotona ei ole tai sieltä tulisi saada jotain sellaista, 
mitä etänä työskennellessä ei saa – ja tämähän voi olla fyy-
sistä tai aineetonta. Muutenhan ei ole järjellä perusteltavaa 
syytä tulla toimistolle.”

 − KAROLIINA MELLANEN, organisaatiopsykologi,  
 Terveystalo 

Asiantuntijat eivät povaa toimistoille kuolemaa. Niiden funktio saat
taa silti muuttua. Yritysten pääkonttoreiden ei ennusteta häviävän 
kokonaan, mutta ne saattavat pienentyä ja saada rinnalleen vielä 
pienempiä työpisteitä joko pysyvästi tai tarpeen mukaan vuokrat
tuna. Myös niiden sijainti saatetaan haastaa.

Ihmisille on reilun vuoden aikana rakennettu toimivat työpis-
teet koteihin. Edellytykset tehdä töitä kotona ovat hyvät, ja 
lisäksi tarvitaan yksi hubi jossain, johon mennä muutamana 
päivänä viikossa. Tämä on yksi näkemys toimitilojen tarpeesta 
tulevaisuudessa. Toinen näkemys on sitten se, että hajaute-
taan toimitilat ympäriinsä, ja ihmiset käyvät töissä siinä pis-
teessä, joka on heitä lähinnä.”

 − PEKKA HEIKKILÄ, toimialajohtaja, Sweco

Jos suuri osa työntekijöistä käy toimistossa vain pistäyty-
mässä jostain kaukaa, niin muuttuuko toimitilan sijaintilo-
giikka kokonaan? Pitääkö sen sijaita hyvässä liikenteelli-
sessä solmukohdassa, mihin ihmiset kätevästi tulevat eri 
puolilta pitkienkin matkojen päästä, esimerkiksi juna- 
aseman  vieressä?”

 − MARKETTA KYTTÄ, maankäytön suunnittelun professori,  
 Aaltoyliopisto

Mitä vaan 
paitsi avo
konttoria!
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Hybridityö saattaa vauhdittaa monitoimitilaratkaisuiden kehittä
mistä. Avokonttorit nimittäin saavat tutkimuksessa paljon mainintoja 
sekä kvantitatiivisessa paneelidatassa että asiantuntijahaastatte
luissa. Avokonttorit eivät juuri kerää kehuja.

Tulevaisuuden toimitila voi olla mikä tahansa, kunhan ei avo-
konttori (tai avokonttori, joka on hämäyksen vuoksi nimetty 
joksikin muuksi, esimerkiksi monitoimitilaksi).”

 − mies, 51–60 v.

Pääpaino erilaisiin neuvottelutiloihin. Omia työpisteitä voi 
vähentää, itsenäisen työn voin tehdä kotona.”

 − nainen, 41–50 v.

Niillekin vastaajille, joiden mielestä avokonttori olisi hyvä ratkaisu, 
tärkeitä ovat erilliset työskentelytilat, palaveri ja ryhmätyötilat sekä 
hiljaiset työpisteet. Osa toivoo edelleen omaa nimettyä ja itselle ergo
nomisesti räätälöityä työpistettä, mutta myös kaikkien käyttöön 
sopiva työpiste on riittävä, jos se on hyvin varusteltu.

Toimitiloilta toivotaan paitsi joustavuutta ja muunneltavuutta, 
myös viihtyisyyttä. Niiden tulee olla mukavia ja lähityöhön houkutte
levia. Tilojen toivotaan palvelevan yhteisöllisyyttä, mahdollistavan 
yhteisiä tilaisuuksia ja tapaamisia.

Kohtaamistiloja tulee luoda lisää, jotta tulee sellainen imu 
palata tapaamaan kollegoja.”

 − nainen, yli 60 v.

Toimitilojen suhteen tarve on tulevaisuudessa varmasti 
entistä enemmän yhteistyötä tukeville tiloille ja toimitiloihin 
kokoonnutaan tekemään yhteistä ideointia ja innovointia. Toi-
saalta tarve ottaa Teams-palavereita myös toimistolta käsin 
lisääntyy, joten yksityisen työn tilojen tarve luultavasti lisään-
tyy jonkin verran.”

 − JAAKKO SAHIMAA, organisaatiopsykologi,  
 Terveystalo

Erityisesti pääkaupunkiseudulla työmatkat nousevat myös vastaajille 
tärkeäksi aiheeksi. Moni vastaaja kokee, että yhtälössä ei ole järkeä: 
pitkät työmatkat toimistolle, jossa olemisesta ei ole vastaavaa hyötyä. 

Se että käyttäisin tunnin päivässä työmatkoihin on järjetöntä, 
koska toimistolla ei ole mitään lisäarvoa työhöni.”

 − mies, 41–50 v.

Osa toivoo edelleen omaa 
nimettyä ja itselle 
ergonomisesti räätälöityä 
työpistettä.

Myös kaikkien käyttöön 
sopiva, hyvinvarusteltu 
työpiste on riittävä. 

Toimitiloilta toivotaan 
joustavuutta ja 
muunneltavuutta.  
Niiden tulee olla  
mukavia ja lähityöhön 
houkuttelevia. 

Tilojen toivotaan myös 
mahdollistavan 
yhteisöllisyyttä, yhteisiä 
tilaisuuksia ja tapaamisia.

ERILAISTEN TILOJEN 
TARVE KOROSTUU
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Tulevaisuuden joustavan 
hybridityön muistilista

Mitä hybridityöllä halutaan juuri sinun organisaatiossasi 
ratkaista? Paremmat mahdollisuudet rytmittää työpäivää, 
puitteet syvätyöskentelylle vai ihmisten houkuttelu uusilta 
paikkakunnilta? Se, mitä hybridityöllä halutaan saada aikaan 
vaikuttaa paljon siihen, millainen malli toimii parhaiten.

Mitä työtehtävät ja liiketoiminnan tarpeet edellyttävät? 
Millainen työ on paikkariippumatonta ja mikä taas vaatii 
fyysistä kohtaamista? Entä miten joustava työ määritellään 
niin, että linjaus on selkeä ja ristiriidaton, eikä epätasaarvon 
kokemuksia pääse syntymään?

Minkä pitää muuttua johtamisessa, sisäisessä 
kommunikaatiossa ja tekemisen tavoissa, jotta hybridimalli 
onnistuu? Millaisia kyvykkyyksiä hybridimalli tarvitsee? 

KAIVATTU MUUTOS

TOIMINTATAVAT  
JA PAIKKA-
RIIPPUMATTOMUUS

JOHTAMINEN  
JA ESIHENKILÖTYÖ

MITEN LÖYTÄÄ JUURI OMAAN  
ORGANISAATIOON SOPIVA HYBRIDITYÖN MALLI? 
Raportti osoittaa, että ainakin nämä elementit kannattaa pohtia läpi:

YHTEENVETO



Hybridityö tuo mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia 
paitsi yksilölle ja organisaatioille myös ympäristölle. Hybri
din myötä tulevaisuuden työelämä huomioi sekä ihmisen 
että ympäristön kantokyvyn, ajankäytön, matkustamisen 
sekä toimitilojen tarkoituksenmukaisen ja ympäristöviisaan 
suunnittelun. 

Me Swecolla kannustamme organisaatioita ottamaan roh
keita askeleita hybridityön polulla! Tie tuskin on täysin kuo
paton, mutta fiksulla suunnittelulla, yhdessä tekemisellä ja 
avoimella kommunikaatiolla voidaan välttää pahimmat 
montut. Rohkeus kehittää uutta palkitaan. Kokeiluista kerä
tyillä opeilla rakentuu uusi työnteon tapa, joka sopii juuri 
sinulle ja työyhteisöllesi.

Hybridi voi haastaa perustavanlaatuisia pilareita 
organisaatiossa. Vaatiiko yrityskulttuuri tai arvot 
uudenlaista määrittelyä hybridiajassa?

Tulevaisuudessa etätyö ei ole pandemian pakottamaa vaan 
ihmisen valitsemaa. Silloin organisaatiolla ja ihmisillä on 
yhdessä vastuu kohtaamisista ja yhteisöllisyydestä. Tässä 
kuvaan astuvat myös toimistot – eli paikat, jotka fyysisesti 
mahdollistavat ne tärkeät kohtaamiset.

Miten siirtymä hybridityöhön voi edesauttaa vastuullista 
toimitilakehitystä? Entä vastuullisten toimintamallien 
käyttöönottoa yrityksissä, esimerkiksi työmatkojen osalta? 

YRITYSKULTTUURI

YHTEISÖLLISYYS

HIILIJALANJÄLKI
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